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Καθώς το έργο PlanBEE φτάνει στην ολοκλήρωση του πρώτου 

έτους, οι εταίροι σημειώνουν ήδη πρόοδο σε ό,τι αφορά την 

πρώτο αποτέλεσμα του έργου, τον Οδηγό Εκπαίδευσης για τη 

Βιώσιμη Μελισσοκομία! 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή εννιά ενοτήτων ετοιμάστηκε 

ξεκινώντας από τον τρόπο δημιουργίας μελισσών ή την αύξηση 

του αριθμού τους, τις οικονομικές πτυχές της λειτουργίας 

μιας μελισσοκομικής επιχείρησης αλλά και τις πρακτικές 

διαχείρισης που θα επιτρέψουν στους μελισσοκόμους να 

αποκτήσουν μια συγκομιδή μελιού και να είναι σε θέση να την 

εμπορεύονται και να αποκομίσουν κέρδος. 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό εξετάζεται επί του παρόντος από έναν 

από τους συνεργάτες της Spey Valley Bees που είναι ειδικοί 

στον τομέα της μελισσοκομίας. 

 

Ο Οδηγός Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Μελισσοκομίας θα 

συμπληρωθεί από το Serious Game PlanBEE το οποίο σε 

συνεργασία με επαγγελματίες μελισσοκόμους, θα τους βοηθήσει 

να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες ώστε η 

επιχείρησή τους να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο. Ένα «Σοβαρό 

Παιχνίδι» είναι ένα παιχνίδι του οποίου ο πρωταρχικός σκοπός 

είναι άλλος από το να «διασκεδάσει» τον χρήστη. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, είναι ένα παιχνίδι που αναπτύχθηκε 

για να εκπαιδεύσει και / ή να διδάξει μια συγκεκριμένη 

ικανότητα και αυτά περιλαμβάνονται σε κάθε ενότητα. 

 

Η αρχική ιδέα για το σοβαρό παιχνίδι με ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά σχετικά με το περιβάλλον χρήστη έχουν 

συμφωνηθεί και συνεχίζονται οι εργασίες σε αυτό. Η βασική 

ιδέα του παιχνιδιού βασίζεται σε μια σειρά από μίνι 

παιχνίδια, το καθένα από το οποίο βασίζεται σε μία από τις 

διδακτικές ενότητες, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί 

να προχωρήσει έως ότου ολοκληρώσει όλα τα επίπεδα και να 

χαρακτηριστεί ως «Top Beekeeper». 

 



 

Το επόμενο βήμα για την επιτυχή 

ολοκλήρωση του πρώτου αποτελέσματος 

θα είναι ο σχεδιασμός και η παράδοση 

του e-learning προγράμματος. 

 

Λόγω των περιορισμών που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, η 

δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά. Η ομάδα έργου συναντήθηκε και πέρασε σημαντικές 

προθεσμίες και στόχους τους επόμενους δύο μήνες. Η επόμενη 

συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Ισπανία τον 

Φεβρουάριο. 

 

 

 

 

 

Για να μείνετε συντονισμένοι με τα νέα του έργου, επισκεφθείτε 

την επίσημη ιστοσελίδα και ακολουθήστε μας Facebook και 

Twitter.  
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